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Az űrlap(ok)on kérjük a szervezeti egység összes regisztrált vagy regisztrálandó Neptun felhasználóját szerepeltetni. A fel nem sorolt felhasználók korábban
kiadott jogosultságai érvényüket vesztik. (Demonstrátori jogosultság vége: minden év március 15. és október 15.; Diplomáztatás jogosultság vége: minden év
február 15. és július 15.)
A megfelelő jogosultságot kérjük X-el jelölni. Jogosultság adás: +; jogosultság elvétel: -. A regisztrált felhasználók adatainak esetleges változását újabb
regisztrációs űrlap(ok)on kérjük jelezni. Új (a Neptunban még nem szereplő) munkatárs részére a „NEPTUN felhasználó regisztrációs űrlap”-ot kell kitölteni.
Nyilatkozat
A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben tárolt adatokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Adatvédelmi Törvény, a Nemzeti Felsőoktatási
Törvény, a BME Informatikai Szabályzata, a BME Informatikai Biztonsági Szabályzata rendelkezéseivel összhangban, a „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Adatvédelmi Szabályzata” [16/2014. (IX.15.) sz. Rektori Utasítás] szerint kezeli. A jogszabályban foglaltak szerint az adatkezeléssel megbízott személyek csak a
munkakörük szerint előírt adatokat kezelhetik. Gondoskodni kell arról, hogy a belépési paraméterek ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. Gondoskodni kell arról, hogy
amikor a számítógépen az adatbázissal dolgoznak, illetéktelenek ne olvashassák le a képernyőről az adatokat. Az adatbázisból nyomtatni vagy exportálni csak olyan
adatokat szabad, amire a munka végzéséhez közvetlenül szükség van. A kinyomtatott vagy exportált adatokat kizárólag a fent megjelölt BME intézmény használhatja fel,
más intézménynek vagy magánszemélynek továbbadni nem szabad. Amint az a munkafolyamat befejeződött, amelyhez a nyomtatványra vagy adatexportra szükség volt, a
nyomtatványt vagy a Neptunon kívül tárolt adatot meg kell semmisíteni. Bármilyen adat harmadik félnek való átadása kizárólag a BME hatályos adatvédelmi szabályainak
betartásával lehetséges.
A fentieket tudomásul vettük és betartásáért felelősséget vállalunk.
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Kitöltés és aláírás (pecsételés) után az űrlapot faxolja el a 463-2550 fax számra, vagy postázza a KTH címére.
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